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Data aktualizacji: 
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W sprawie: 

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 

 

1. Od czego zacząć? 

 
1.   Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
a) sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 
− wniosek użytkownika wieczystego  
− oświadczenie dot. zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd w przypadku wycofania się               

z nabycia nieruchomości 
− upoważnienie do wystawienia faktury Vat bez podpisu 
b) dla właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej, dla poprawienia jej 

warunków zagospodarowania  
− wniosek strony 
− oświadczenie dot. zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd w przypadku wycofania się               

z nabycia nieruchomości 
− upoważnienie do wystawienia faktury Vat bez podpisu 

 Zbycie nieruchomości w drodze przetargu 
a) przetarg ustny nieograniczony – nie składa się wniosku (szczegółowe informacje zawiera 

ogłoszenie o przetargu opublikowane w gazecie lokalnej i stronie internetowej tut. Urzędu  
b) przetarg ustny ograniczony; przetarg pisemny  ograniczony 
− złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające uprawnienia do nabycia  nieruchomości w tym trybie. 

Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

 
Brak opłaty 

 

      3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości (tel. 77 418-52-18, 
wew.140). 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Do 6 miesięcy 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 
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Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste kończy się podpisaniem aktu 
notarialnego w kancelarii notarialnej. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  oraz rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Wydłużony czas realizacji wniosku wynika z uwzględnia innych terminów ustalonych                                
w umowach. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Skargę do Wojewody Opolskiego na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 
uczestnik przetargu może złożyć za pośrednictwem tut. Starostwa. 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

Brak wzoru wniosku 

DODATKOWE UWAGI: 
Brak uwag 

 
 
 

 
 

 
Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 
 

Poniedziałek 
godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 
godz. 7.00-15.00 

 
 

Opracowała: Dorota Sroka Zatwierdził:  Rafał Gajek 

 
 
 


